Privacy Verklaring van Watersportvereniging Wormer
In verband met de wet op de bescherming persoonsgegevens “de Algemene Verordening
Gegevensbescherming” willen wij het volgende mededelen:
1) Wij verzamelen de volgende gegevens van onze leden:
Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, gsm-nummer, Emailadres, geslacht, geboortedatum, IBAN nummer, werk/hobby’s, werkgroep,
verzekering, KNWV nummer, Soort boot, naam van de boot, lengte en breedte van
de boot, datum start lidmaatschap, toekomstige prolongatie datum, omzetgegevens
vanaf 2014
Er is hiervan een papieren bestand dat wordt ingevoerd in het softwareprogramma
e-boekhouden door de ledenadministrateur voor de geautomatiseerde
ledenadministratie, tevens worden gegevens gedeeld met het Watersportverbond.
De lidmaatschap gegevens worden bewaard door de penningmeester tot het
lidmaatschap wordt opgezegd.
De bestuursleden krijgen jaarlijks een papieren ledenlijst.
Verder heeft de vereniging een facebook-pagina en een website waarop foto’s staan
van het verenigingsgebeuren en het jeugdzeilen.
De bovengenoemde gegevens mogen alleen gebruikt worden voor
verenigingsdoeleinden.

2) Er zijn digitale bestanden met bovengenoemde gegevens te weten bij
a. De ledenadministrateur, voor het printen van etiketten, het archiveren van de
inschrijfformulieren en het informeren van het watersportverbond.
b. De havencoördinator, voor de indeling van de haven voor de zomerstalling en
de winterstalling
c. De penningmeester, voor de incasso/facturatie van zomer- en winterstaling
en lidmaatschappen, het versturen en nabellen van aanmaningen en het
versturen van informatie (mailing) aan onze leden met betrekking tot
verenigingsaangelegenheden.
d. De havenmeester, voor het op nemen van contact met leden inzake haven
aangelegenheden
3) Software bescherming vindt plaats door middel van gebruikersnamen en
wachtwoorden. Deze worden beheert door de penningmeester.

4) Binnen het bestuur is de taak van privacy bescherming toegewezen aan de secretaris
en in zijn/haar afwezigheid door de penningmeester.
5) We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens en foto’s van minderjarigen
(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven
door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger
Als er onverhoopt toch een data lek wordt ontdekt, wordt dat binnen de wettelijke
termijnen aan de bevoegde instanties gemeld en aan de desbetreffende leden. En eventueel
vindt er een correctie plaats om het lek in de toekomst te voorkomen.
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste
versie op onze website.

